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DECIZIA NR. _80____ 
din __________30.06.2010_ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
..............., 

din localitatea Vatra Dornei, str. …………., jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   

sub nr. ………… 
 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. ……….., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …….., asupra contesta�iei 
formulate de ..............., cu sediul în localitatea Vatra Dornei, str. …………., jude�ul 
Suceava. 

 
............... contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..............., 
emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal 
sub nr. ..............., privind suma total� de ..............., reprezentând: 

 
•   ............... – TVA; 
•     ............... – major�ri de întârziere TVA. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ............... contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..............., privind suma 
total� de ..............., din care ............... – TVA, ............... – major�ri de întârziere 
TVA. 

 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 
Suceava 
Tel : 0230 521 358 int 614 
Fax : 0230 215 087 
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În contesta�ia formulat�, petenta afirm� c� la pct. 222 alin. 1 din decizia 
de impunere atacat�, respectiv la cap. III pct. 3.1 din raportul de inspec�ie fiscal�, 
echipa de inspec�ie fiscal� a constatat c� societatea a recep�ionat în luna noiembrie 
2009 o cl�dire în valoare de ............... cu destina�ia locuin�� de serviciu (conform 
autoriza�iei de construire) �i c� la data controlului aceasta este în folosin�a 
administratorului, fiind facturat c�tre acesta în lunile noiembrie �i decembrie chirie cu 
men�iunea „opera�iune scutit� f�r� drept de deducere” �i c� astfel s-a efectuat ajustare 
pentru întreaga cl�dire în baza art. 4 lit. a, rezultând suplimentar TVA în sum� de 
................ 

Contestatoarea precizeaz� c� la emiterea deciziei nu s-a �inut cont de 
urm�toarele aspecte: 

a) Emiterea facturilor de chirie nu s-a f�cut pentru tot spa�iul existent, 
respectiv pentru întreaga cl�dire. Men�ioneaz� c� acest aspect rezult� �i din contractul 
de închiriere existent, încheiat între societate �i administratorul acesteia, ..............., 
suprafa�a închiriat� respectând condi�iile impuse de capitolul 6, art. 51-53 din Legea 
locuin�ei nr. 114/1996 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i din anexa nr. 1-
exigen�e minimale pentru locuin�e, din acela�i act normativ. 

Contestatoarea sus�ine c� spa�iul închiriat pentru care au fost emise cele 
dou� facturi este compus din o camer� pentru dormit, o înc�pere sanitar�, buc�t�ria 
care include �i locul de luat masa, acces la camera de zi (care are �i destina�ia de 
camer� de protocol pentru firm�) �i a c�rei suprafa�� total� (împreun� cu spa�iul 
pentru dormit) se încadreaz� în suprafa�a minimal� prev�zut� de legea locuin�ei 
precum �i acces la spa�iu de depozitare. 

Societatea men�ioneaz� c� toat� cl�direa se compune din mai multe camere 
care au alt� destina�ie respectiv sediu social birouri �i camer� de protocol �i prin 
urmare, ajustarea nu opereaz� asupra întregii cl�diri ci numai asupra p�r�ii închiriate 
pentru care au fost emise cele dou� facturi, a�a cum este stipulat �i la pct. 54 alin. 5 
din HG nr. 44/2004 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Contestatoarea 
anexeaz� în copie contractul de închiriere încheiat între aceasta �i administratorul s�u, 
................ 

b) Petenta motiveaz� c�, a�a dup� cum rezult� din nota explicativ� dat� în 
timpul controlului, administratorul societ��ii inten�iona (avea în derulare) mutarea 
sediului social al firmei în aceast� cl�dire, situa�ie care s-a �i concretizat pân� la data 
formul�rii contesta�iei, a�a cum rezult� �i din certificatul emis de …..Suceava, anexat 
în copie la contesta�ia formulat�. 

Astfel, petenta consider� c� respectiva cl�dire are �i destina�ia de sediu 
social, birouri pentru contabilitate �i pentru desf��urarea de activit��i de prestare 
servicii privind tehnologia informa�iei �i camera de protocol. Sus�ine, de asemenea, 
c� mutarea sediului �i birourilor s-a f�cut �inând cont de faptul c� cea mai mare parte 
a activit��ii desf��urate �i a veniturilor ob�inute se realizeaz� din produc�ia �i 
comercializarea materialului lemnos, pentru care societatea are deschis punct de lucru 
(hala gater) în localitatea Dorna Candrenilor. 

c) Pân� la data formul�rii contesta�iei, societatea a depus la AFPM Vatra 
Dornei (unde are sediul social) notificarea privind ob�inerea de taxare a opera�iunilor 
de închiriere pentru spa�iul destinat ca locuin�� de serviciu pentru care echipa de 
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inspec�ie a aplicat ajustarea TVA. Contestatoarea sus�ine c� facturile de chirie 
men�ionate în actul de control în care nu s-a colectat TVA, au fost stornate �i 
ref�cute, de aceast� dat� fiind colectat� TVA aferent�. 

Contestatoarea men�ioneaz� c� motivul pentru care nu a depus notificare la 
AFPO Gura Humorului a fost �i din inten�ia societ��ii de a muta sediul social în 
localitatea Vatra Dornei, iar perioada pentru care s-a facturat chirie a fost pân� la 
definitivarea actelor la ORC Suceava. 

Sus�ine c� situa�ia a fost reglementat� în prezent, iar depunerea cu întârziere 
a notific�rii nu anuleaz� dreptul de a aplica regimul de taxare, a�a cum este prev�zut 
la pct. 38 alin. 3 din HG 44/2004, referitor la aplicarea prevederilor art. 141 alin. 3 
din Codul fiscal. 

Anexeaz� în copie notificarea depus� la AFPM Vatra Dornei, facturile de 
stornare chirie întocmite f�r� TVA �i facturile de chirie ref�cute prin care s-a colectat 
TVA. 

 
Petenta mai afirm� c� la pct. 222 alin. 1 din decizia de impunere atacat�, 

respectiv la cap. III pct. 3.2 din raportul de inspec�ie fiscal�, echipa de inspec�ie 
fiscal� a constatat c� societatea a dedus TVA din facturi reprezentând contravaloarea 
unor consumabile care nu sunt destinate opera�iunilor taxabile ale societ��ii. 

Contestatoarea precizeaz� c� bunurile la care face referire echipa de 
inspec�ie, respectiv lad� frigorific�, suport monitor �i toc�tor carne, prosoape, 
cear�afuri, covora�e, se afl� �i sunt utilizate la sediul firmei, respectiv la punctul de 
lucru din Dorna Candrenilor. Sus�ine, de asemenea, c� salopetele, m�nu�ile, c�ciulile, 
ghetele �i gecile sunt utilizate de c�tre salaria�ii societ��ii, respectiv administrator la 
punctul de lucru din Dorna Candrenilor (hala gater), unde sunt necesare desf��ur�rii 
activit��ii de produc�ie material lemnos, pentru protec�ia muncii sau împotriva 
frigului. 

Invoc� prevederile cap. III sec�iunea 1 art. 6 alin. 1 �i art. 7 alin.1 lit. a �i 
sec�iunea 4 art. 13 lit. q, r, s din Legea securit��ii �i s�n�t��ii în munc� nr. 319/2006. 

Afirm� astfel c� TVA contestat�, aferent� acestor bunuri este în sum� de 
..............., �i rezult� din facturile anexate în copie la contesta�ie. 

 
Ca urmare a celor prezentate anterior, societatea consider� c� nu datoreaz� 

nici major�rile de întârziere aferente TVA de plat� în sum� total� de ............... 
(............... + ...............), deoarece în aceast� perioad� a înregistrat suma negativ� de 
TVA pentru care a �i solicitat rambursare. 

În concluzie, solicit� admiterea contesta�iei, desfiin�area Deciziei de 
impunere nr. ............... �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..............., precum �i 
emiterea unei noi decizii de rambursare a TVA solicitat�. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..............., s-a stabilit suplimentar în sarcina 
societ��ii TVA în sum� de ..............., din care ..............., reprezentând TVA 
solicitat� �i respins� la rambursare �i suma de ..............., reprezentând TVA 
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stabilit� suplimentar de plat�, �i s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de 
............... aferente TVA. 

 
În urma controlului efectuat la ............... �i care a vizat perioada 

01.12.2009-31.01.2010, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� petenta, în luna 
noiembrie 2009, conform procesului verbal de recep�ie încheiat în luna noiembrie 
2009, a recep�ionat o cl�dire în valoare de ................ Conform autoriza�iei de 
construc�ie nr. ..............., respectiva cl�dire avea destina�ia de locuin�� de serviciu. 
Conform notei explicative dat� de administratorul societ��ii, a rezultat c� la data 
controlului, aceast� cl�dire era în folosin�a administratorului, drept pentru care 
societatea a facturat în lunile decembrie 2009 �i ianuarie 2010 c�tre ............... – 
administratorul societ��ii contravaloare chirie cu men�iunea „opera�iune scutit� f�r� 
drept de deducere”: factura nr. ............... în valoare de ............... �i factura nr. 
............... în valoare de ................ 

Organele de control fiscal fac men�iunea c� în deconturile de TVA 
întocmite pentru lunile decembrie 2009 �i ianuarie 2010, la rândul 14 „Livr�ri de 
bunuri �i prest�ri de servicii scutite f�r� drept de deducere” sunt înscrise valorile din 
facturile nr. ............... �i nr. ................ 

Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� societatea trebuia s� ajusteze 
TVA dedus� aferent� construc�iei, în sum� de ............... (............... x 19% x 20 / 20) 
pentru perioada de ajustare de 20 ani cu începere de la 01 ianuarie 2009 �i pân� în 
anul 2028 inclusiv. 

Astfel, au stabilit suplimentar în sarcina societ��ii TVA în sum� de 
..............., iar pentru nevirarea la termenele legale a taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ............... (............... – ...............) s-au calculat major�ri de întârziere în 
sum� de ..............., pân� la data de 09.04.2010. 

 
De asemenea, în urma verific�rii efectuate la societate, s-a mai constatat c� 

aceasta a dedus în TVA în sum� total� de ............... din facturi reprezentând 
contravaloarea unor consumabile care nu sunt destinate opera�iunilor taxabile ale 
societ��ii: 

• factura nr. ............... în valoare toral� de ..............., din care TVA dedus� în 
sum� de ..............., emis� de ............... Vatra Dornei; 

• factura nr. ............... în valoare total� de ..............., din care TVA dedus� în 
sum� de ..............., emis� de ............... Vatra Dornei. 

Astfel, au stabilit suplimentar în sarcina societ��ii TVA în sum� de 
..............., iar pentru nevirarea la termenele legale a taxei pe valoarea ad�ugat� s-au 
calculat major�ri de întârziere în sum� de ..............., pân� la data de 09.04.2010. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma contestat� de ..............., reprezentând TVA, din 

care ..............., reprezentând TVA solicitat� �i respins� la rambursare �i suma de 
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..............., reprezentând TVA stabilit� suplimentar de plat�, stabilite suplimentar 
prin Decizia de impunere nr. ..............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, prin organele sale 
de solu�ionare se poate pronun�a dac� ............... datoreaz� aceast� sum�, în 
condi�iile în care în urma verific�rilor efectuate, organele de control au 
constatat c� societatea nu a ajustat TVA aferent� construc�iei unei cl�diri care a 
fost folosit� par�ial pentru opera�iuni care nu dau dreptul de deducere a taxei. 

 
În fapt, în urma controlului efectuat la ............... �i care a vizat perioada 

01.12.2009-31.01.2010, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� petenta, în luna 
noiembrie 2009, conform procesului verbal de recep�ie încheiat în luna noiembrie 
2009, a recep�ionat o cl�dire în valoare de ................ Conform autoriza�iei de 
construc�ie nr. ..............., respectiva cl�dire avea destina�ia de locuin�� de serviciu. 
Conform notei explicative dat� de administratorul societ��ii, a rezultat c� la data 
controlului, aceast� cl�dire era în folosin�a administratorului, drept pentru care 
societatea a facturat în lunile decembrie 2009 �i ianuarie 2010 c�tre ............... – 
administratorul societ��ii contravaloare chirie cu men�iunea „opera�iune scutit� f�r� 
drept de deducere”: factura nr. ............... în valoare de ............... �i factura nr. 
............... în valoare de ................ 

Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� societatea trebuia s� ajusteze 
TVA dedus� aferent� construc�iei, în sum� de ............... (............... x 19% x 20 / 20) 
pentru perioada de ajustare de 20 ani cu începere de la 01 ianuarie 2009 �i pân� în 
anul 2028 inclusiv. 

Astfel, au stabilit suplimentar în sarcina societ��ii TVA în sum� de 
..............., din care ............... solicitat� �i respins� la rambursare �i ............... stabilit� 
suplimentar de plat�. 

 
Societatea sus�ine c� emiterea facturilor de chirie nu s-a f�cut pentru tot 

spa�iul existent, respectiv pentru întreaga cl�dire.  
De asemenea, men�ioneaz� c� toat� cl�direa se compune din mai multe 

camere care au destina�ie sediu social birouri �i camer� de protocol �i prin urmare, 
ajustarea nu opereaz� asupra întregii cl�diri, ci numai asupra p�r�ii închiriate pentru 
care au fost emise cele dou� facturi. 

Pân� la data formul�rii contesta�iei, societatea a depus la AFPM Vatra 
Dornei (unde are sediul social) notificarea privind ob�inerea de taxare a opera�iunilor 
de închiriere pentru spa�iul destinat ca locuin�� de serviciu pentru care echipa de 
inspec�ie a aplicat ajustarea TVA. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• La art. 2 din Legea Nr. 114 din 11 octombrie 1996, Republicat�, privind Legea 
locuin�ei, se define�te termenul de “locuin�� de serviciu”: 

 
ART. 2 
“Termenii utiliza�i în cuprinsul prezentei legi au urm�torul în�eles: 
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[…] 
d) Locuin�� de serviciu 
Locuin�� destinat� func�ionarilor publici, angaja�ilor unor institu�ii sau 

agen�i economici, acordat� în condi�iile contractului de munc�, potrivit 
prevederilor legale. 

[…]”. 
 

• Referitor la administrarea locuin�elor de serviciu, la art. 29 din Hot�rârea Nr. 
1275 din  7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii locuin�ei nr. 114/1996: 

 
ART. 29 
“(1) Locuin�ele de serviciu �i cele de interven�ie fac parte din 

patrimoniul agen�ilor economici sau al institu�iilor publice centrale ori locale �i 
se administreaz� în interesul acestora prin închiriere salaria�ilor proprii, 
contractul de închiriere fiind accesoriu la contractul individual de munc�. 

(2) Condi�iile de administrare �i de închiriere a acestor locuin�e se 
stabilesc de c�tre conducerile agen�ilor economici sau ale institu�iilor 
de�in�toare, cu respectarea prevederilor legale. 

[…]”. 
 

Din textele de lege citate mai sus rezult� c� locuin�ele de serviciu fac parte 
din patrimoniul agen�ilor economici �i se utilizeaz� în interesul acestora prin 
închiriere salaria�ilor proprii, contractul de închiriere fiind anex� la contractul de 
munc�. 
 

• Art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cum modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii: 

 
ART. 149 
“Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital 
(1) În sensul prezentului articol: 
a) bunurile de capital reprezint� toate activele corporale fixe, definite 

la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, precum �i opera�iunile de construc�ie, transformare 
sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv repara�iile sau lucr�rile de 
între�inere a acestor active, chiar în condi�iile în care astfel de opera�iuni sunt 
realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau orice alt 
contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozi�ia unei alte persoane; 

b) bunurile care fac obiectul închirierii, leasingului, concesion�rii sau 
oric�rei alte metode de punere a acestora la dispozi�ia unei persoane sunt 
considerate bunuri de capital apar�inând persoanei care le închiriaz�, le d� în 
leasing sau le pune la dispozi�ia altei persoane; 

c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate 
bunuri de capital; 
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d) taxa deductibil� aferent� bunurilor de capital reprezint� taxa 
achitat� sau datorat�, aferent� oric�rei opera�iuni legate de achizi�ia, 
fabricarea, construc�ia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, 
exclusiv taxa achitat� sau datorat�, aferent� repar�rii ori între�inerii acestor 
bunuri sau cea aferent� achizi�iei pieselor de schimb destinate repar�rii ori 
între�inerii bunurilor de capital. 

(2) Taxa deductibil� aferent� bunurilor de capital, în condi�iile în care 
nu se aplic� regulile privind livrarea c�tre sine sau prestarea c�tre sine, se 
ajusteaz�, în situa�iile prev�zute la alin. (4) lit. a) - d): 

a) pe o perioad� de 5 ani, pentru bunurile de capital achizi�ionate sau 
fabricate, altele decât cele prev�zute la lit. b); 

b) pe o perioad� de 20 de ani, pentru construc�ia sau achizi�ia unui bun 
imobil, precum �i pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, 
dac� valoarea fiec�rei transform�ri sau moderniz�ri este de cel pu�in 20% din 
valoarea total� a bunului imobil astfel transformat sau modernizat. 

(3) Perioada de ajustare începe: 
a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost 

achizi�ionate sau fabricate, pentru bunurile de capital men�ionate la alin. (2) lit. 
a), achizi�ionate sau fabricate, de la data ader�rii; 

b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite prima 
dat�, pentru bunurile de capital prev�zute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, 
�i se efectueaz� pentru suma integral� a taxei deductibile aferente bunului de 
capital, inclusiv pentru taxa pl�tit� sau datorat� înainte de data ader�rii, dac� 
anul primei utiliz�ri este anul ader�rii sau un alt an ulterior anului ader�rii; 

c) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost 
achizi�ionate, pentru bunurile de capital prev�zute la alin. (2) lit. b), care sunt 
achizi�ionate, �i se efectueaz� pentru suma integral� a taxei deductibile aferente 
bunului de capital, inclusiv pentru taxa pl�tit� sau datorat� înainte de data 
ader�rii, dac� formalit��ile legale pentru transferul titlului de proprietate de la 
vânz�tor la cump�r�tor s-au îndeplinit în anul ader�rii sau într-un an ulterior 
anului ader�rii; 

d) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite 
pentru prima dat� dup� transformare sau modernizare, pentru transform�rile 
sau moderniz�rile bunurilor de capital prev�zute la alin. (2) lit. b), a c�ror 
valoare este de cel pu�in 20% din valoarea total� a bunului imobil transformat 
sau modernizat, �i se efectueaz� pentru suma taxei deductibile aferente 
transform�rii sau moderniz�rii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente 
respectivei transform�ri sau moderniz�ri, pl�tit� ori datorat� înainte de data 
ader�rii, dac� anul primei utiliz�ri dup� transformare sau modernizare este 
anul ader�rii sau un an ulterior ader�rii. 

(4) Ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d) se 
efectueaz�: 

a) în situa�ia în care bunul de capital este folosit de persoana 
impozabil�: 

1. integral sau par�ial, pentru alte scopuri decât activit��ile economice; 
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2. pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de deducere a 
taxei; 

3. pentru realizarea de opera�iuni care dau drept de deducere a taxei 
într-o m�sur� diferit� fa�� de deducerea ini�ial�; 

[...] 
(5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaz� astfel: 
a) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaz� 

în cadrul perioadei de ajustare prev�zute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face 
o singur� dat� pentru întreaga perioad� de ajustare r�mas�, incluzând anul în 
care apare modificarea destina�iei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli 
tranzitorii pentru situa�ia în care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea 
prev�zut� la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, dup� caz, o dou�zecime din 
taxa dedus� ini�ial; 

[…]”. 
 
Potrivit acestor prevederi legale, este supus� ajust�rii taxa deductibil� 

aferent� bunurilor de capital �i reprezint� taxa achitat� sau datorat�, aferent� oric�rei 
opera�iuni legate de achizi�ia, fabricarea, construc�ia, transformarea sau modernizarea 
acestor bunuri. 

În situa�ia construc�iei unui bun imobil, ajustarea se face pe o perioad� de 
20 de ani �i începe de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite 
prima dat�. 

De asemenea, contribuabilul are obliga�ia s� ajusteze taxa achitat�, aferent� 
oric�rei opera�iuni legate de achizi�ia, fabricarea, construc�ia, transformarea sau 
modernizarea acestor bunuri, în situa�ia în care aceste bunuri sunt folosite pentru 
realizarea de opera�uni care nu dau drept de deducere a taxei. 

 
• La pct. 54 din Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, se aduc complet�ri privind aplicarea prevederilor art. 149 mai sus 
citat: 

 
„Norme metodologice: 
54.[…] 
(5) Începând cu anul 2008, conform art. 149 alin. (4) lit. a) din Codul 

fiscal, dac� bunul de capital este utilizat total sau par�ial în alte scopuri decât 
activit��ile economice ori pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de 
deducere a taxei, ajustarea deducerii se realizeaz� pentru toat� taxa aferent� 
perioadei r�mase din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare 
modificarea destina�iei de utilizare �i propor�ional cu partea din bunul de 
capital utilizat� în aceste scopuri. În cazul în care dreptul de deducere aferent 
bunului de capital achizi�ionat se exercit� pe baz� de pro rata se aplic� 
prevederile alin. (6). Dispozi�ii tranzitorii pentru bunurile de capital pentru care 
în anul 2007 nu s-a exercitat dreptul de deducere pe baz� de prorata, ci s-a 



                                                                                
 

Pagina: 9 

aplicat ajustarea pentru o cincime sau, dup� caz, o dou�zecime din taxa dedus� 
ini�ial, pentru fiecare an în care apare o modificare a destina�iei de utilizare, 
datorit� faptului c� nu erau utilizate integral pentru opera�iuni care dau drept 
de deducere: la finele anului 2008, taxa aferent� p�r�ii din bunul de capital 
utilizate pentru opera�iuni care nu dau drept de deducere, respectiv diferen�a 
r�mas� de 4/5 sau 19/20, va fi ajustat� o singur� dat� �i înscris� în decontul lunii 
decembrie 2008 la rândul corespunz�tor din decontul de tax�. Dispozi�ia 
tranzitorie nu se aplic� în cazul în care în cursul anului 2008 trebuie efectuat� 
ajustarea o singur� dat� pentru întreaga perioad� de ajustare r�mas�, conform 
art. 149 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal. 

[…]”. 
 
Rezult� din acest text de lege faptul c�, începând cu anul 2008, atunci când 

bunul de capital este utilizat pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de 
deducere a taxei, ajustarea deducerii se efectueaz� pentru toat� taxa aferent� 
perioadei r�mase din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare modificarea 
destina�iei de utilizare �i propor�ional cu partea din bunul de capital utilizat� în aceste 
scopuri. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea, în luna 
noiembrie 2009 a recep�ionat o cl�dire în valoare de ..............., iar la data efectu�rii 
controlului cl�direa era în folosin�a administratorului, iar societatea a emis c�tre 
acesta dou� facturi reprezentând contravaloare chirie. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea trebuia s� 
ajusteze TVA dedus� aferent� construc�iei cu suma de ..............., reprezentând TVA 
total� dedus� de petent� aferent� construc�iei. 

 
Contestatoarea sus�ine c� doar o parte din construc�ie a fost închiriat� c�tre 

administrator, respectiv ............... �i depune în acest sens copie dup� contractul de 
închiriere din data de 31.12.2009, încheiat între proprietar ............... �i chiria� 
................ 

 
Dup� cum rezult� din prevederile legale citate mai sus, atunci când un bun 

de capital este folosit de persoana impozabil� total sau par�ial pentru opera�iuni care 
nu dau drept de deducere a taxei, TVA se ajusteaz� propor�ional cu partea din bunul 
de capital utilizat� în aceste scopuri. 

Având în vedere c� societatea a facturat contravaloare chirie, iar taxa a avut 
regimul „scutit f�r� drept de deducere”, rezult� c� în mod legal organele de control 
fiscal au procedat la ajustarea taxei. 

Întrucât TVA se ajusteaz� propor�ional cu partea din bunul de capital 
utilizat� pentru opera�iuni care nu dau drept de deducere a taxei, iar din documentele 
existente la dosarul contesta�iei, a fost închiriat� doar o parte din suprafa�a 
construc�iei, rezult� c� TVA trebuia ajustat� propor�ional cu suprafa�a utilizat� în 
acest scop. 

Deoarece organele fiscale au ajustat TVA aferent� întregii suprafe�e a 
construc�iei �i nu doar pentru partea de cl�dire închiriat�, Direc�ia General� a 
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Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, prin organele sale de solu�ionare a 
contesta�iei, nu se poate pronun�a cu privire la legalitatea stabilirii în sarcina 
societ��ii a sumei de ..............., reprezentând TVA, drept pentru care, urmeaz� a se 
desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..............., emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, 
înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..............., urmând ca organele de 
inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea TVA �i s� emit� noi acte administrative 
fiscale care vor avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile 
în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 

atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
                 ,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 
 

• �i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 

 
,,12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 

zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.” 

 
2. Referitor la suma de ..............., reprezentând TVA, stabilit� 

suplimentar prin Decizia de impunere nr. ..............., emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..............., 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGFP Suceava, prin organele sale de 
solu�ionare se poate pronun�a asupra deductibilit��ii TVA aferent� cheltuielilor 
efectuate cu achizi�ia unor bunuri, în condi�iile în care organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit c� respectivele bunuri nu au fost destinate opera�iunilor 
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taxabile ale societ��ii, iar petenta sus�ine c� sunt echipamente de protec�ie 
folosite pentru protec�ia muncii sau împotriva frigului. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate la societate, s-a constatat c� aceasta a 

dedus TVA în sum� total� de ............... din facturi reprezentând contravaloarea unor 
consumabile care nu sunt destinate opera�iunilor taxabile ale societ��ii. 

Contestatoarea precizeaz� c� bunurile la care face referire echipa de 
inspec�ie, respectiv lad� frigorific�, suport monitor �i toc�tor carne, prosoape, 
cear�afuri, covora�e, se afl� �i sunt utilizate la sediul firmei, respectiv la punctul de 
lucru din Dorna Candrenilor. Sus�ine, de asemenea, c� salopetele, m�nu�ile, c�ciulile, 
ghetele �i gecile sunt utilizate de c�tre salaria�ii societ��ii, respectiv administrator la 
punctul de lucru din Dorna Candrenilor (hala gater), unde sunt necesare desf��ur�rii 
activit��ii de produc�ie material lemnos, pentru protec�ia muncii sau împotriva 
frigului. 

Invoc� prevederile cap. III sec�iunea 1 art. 6 alin. 1 �i art. 7 alin.1 lit. a �i 
sec�iunea 4 art. 13 lit. q, r, s din Legea securit��ii �i s�n�t��ii în munc� nr. 319/2006. 
 

În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 alin. 2 lit. a din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii: 

 
ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 

achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor 
opera�iuni: 

a) opera�iuni taxabile; 
[…]”. 

 
Potrivit acestui text de lege, dreptul de deducere a TVA intervine în 

momentul în care achizi�iile pentru care se calculeaz� taxa sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor taxabile. 

 
• În ceea ce prive�te deductibilitatea cheltuielilor pentru care se calculeaz� TVA, 

sunt aplicabile prevederile art. 21 din codul fiscal, modificat: 
 
ART. 21*) 
„Cheltuieli 
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 

cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 

(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realiz�rii de venituri �i: 
[...] 
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b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protec�ia muncii �i 
cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munc� �i a bolilor 
profesionale; 

[...] 
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
[…] 
d) cheltuielile cu taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor 

acordate salaria�ilor sub forma unor avantaje în natur�, dac� valoarea acestora 
nu a fost impozitat� prin re�inere la surs�; 

[…]”. 
 

• Referitor la aplicarea prevederilor art. 21 alin. 1 �i alin. 2 lit. b mai sus citate, 
la pct. 22 �i pct. 25 din Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
se stipuleaz� c�: 

 
„Norme metodologice: 
22. Cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile 

sunt cheltuielile înregistrate cu realizarea �i comercializarea bunurilor, 
prestarea serviciilor sau executarea lucr�rilor, inclusiv cele reglementate prin 
acte normative în vigoare. 

[…] 
Norme metodologice: 
25. Intr� sub inciden�a acestei prevederi cheltuielile efectuate în acest 

scop, în condi�iile în care specificul activit��ii desf��urate se încadreaz� în 
domeniile pentru care se impune respectarea normelor de protec�ie a muncii, 
stabilite conform legisla�iei în materie. 

[…]”. 
 

Conform acestor prevederi legale, cheltuielile deductibile sunt acele 
cheltuieli efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. Astfel, în aceast� 
categorie se cuprind �i cheltuielile efectuate pentru protec�ia muncii �i pentru 
prevenirea accidentelor de munc�, conform reglement�rilor în materie �i în condi�iile 
în care specificul activit��ii desf��urate se încadreaz� în domeniile pentru care se 
impune respectarea normelor de protec�ie a muncii. 

Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 privind Legea securit��ii �i s�n�t��ii în 
munc�, reglementeaz� cadrul legal privind acest domeniu. 

 
• Potrivit art. 6, art. 7 �i art. 13 din acest act normativ: 

 
ART. 6 
“(1) Angajatorul are obliga�ia de a asigura securitatea �i s�n�tatea 

lucr�torilor în toate aspectele legate de munc�. 
[…]”. 

 
ART. 7 
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„(1) În cadrul responsabilit��ilor sale, angajatorul are obliga�ia s� ia 
m�surile necesare pentru: 

a) asigurarea securit��ii �i protec�ia s�n�t��ii lucr�torilor; 
b) prevenirea riscurilor profesionale; 
[…] 
d) asigurarea cadrului organizatoric �i a mijloacelor necesare 

securit��ii �i s�n�t��ii în munc�. 
(2) Angajatorul are obliga�ia s� urm�reasc� adaptarea m�surilor 

prev�zute la alin. (1), �inând seama de modificarea condi�iilor, �i pentru 
îmbun�t��irea situa�iilor existente. 

(3) Angajatorul are obliga�ia s� implementeze m�surile prev�zute la 
alin. (1) �i (2) pe baza urm�toarelor principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
c) combaterea riscurilor la surs�; 
[…] 
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s� cuprind� 

tehnologiile, organizarea muncii, condi�iile de munc�, rela�iile sociale �i 
influen�a factorilor din mediul de munc�; 

h) adoptarea, în mod prioritar, a m�surilor de protec�ie colectiv� fa�� 
de m�surile de protec�ie individual�; 

[...]”. 
 
ART. 13 
“În vederea asigur�rii condi�iilor de securitate �i s�n�tate în munc� �i 

pentru prevenirea accidentelor de munc� �i a bolilor profesionale, angajatorii au 
urm�toarele obliga�ii: 

[…] 
q) s� asigure echipamente de munc� f�r� pericol pentru securitatea �i 

s�n�tatea lucr�torilor; 
r) s� asigure echipamente individuale de protec�ie; 
s) s� acorde obligatoriu echipament individual de protec�ie nou, în 

cazul degrad�rii sau al pierderii calit��ilor de protec�ie”. 
 

Conform acestor prevederi legale în domeniul securit��ii �i s�n�t��ii în 
munc�, angajatorul are obliga�ia de a asigura angaja�ilor s�i toate condi�iile în vederea 
evit�rii pericolelor privind securitatea �i s�n�tatea în munc� �i s� acorde în acest sens 
echipamente de protec�ie, în func�ie de specificul activit��ii. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea are ca 

obiect de activitate „t�ierea �i rindeluirea lemnului, impregnarea lemnului”. 
Contestatoarea sus�ine c� salopetele, m�nu�ile, c�ciulile, ghetele �i gecile 

pe care le-a achizi�ionat sunt utilizate de c�tre salaria�ii �i de c�tre administrator la 
punctul de lucru din Dorna Candrenilor (hala gater), unde sunt necesare desf��ur�rii 
activit��ilor de produc�ie material lemnos pentru protec�ia muncii sau împotriva 
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frigului, având în vedere c� activitatea se desf��oar� în condi�ii de frig. De asemenea, 
men�ioneaz� c� celelalte bunuri achizi�ionate, respectiv lad� frigorific�, suport 
monitor �i toc�tor carne, prosoape, cear�afuri, covora�e se afl� la sediul firmei, 
respectiv la punctul de lucru din Dorna Candrenilor. 

 
Analizând textele de lege invocate, constat�rile organelor de inspec�ie 

fiscal�, precum �i afirma�iile societ��ii, �i �inând cont �i de obiectul de activitate 
desf��urat de petent� – cel de t�ierea �i rindeluirea lemnului, impregnarea lemnului, 
se concluzioneaz� faptul c� agentul economic are dreptul de a-�i deduce taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor efectuate, dac� aceste achizi�ii sunt efectuate în 
scopul opera�iunilor taxabile. De asemenea, cheltuielile aferente acestor achizi�ii 
pentru care se calculeaz� taxa pe valoarea ad�ugat�, pentru a fi deductibile, trebuie s� 
fie efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, iar în categoria cheltuielilor 
deductibile de cuprind cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protec�ia muncii �i 
cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munc� �i a bolilor 
profesionale. Societatea sus�ine c� a efectuat aceste cheltuieli cu salopete, m�nu�i, 
geci, c�ciuli pentru a asigura protec�ia muncii angaja�ilor s�i �i drept urmare, 
consider� c� �i TVA aferent� acestor achizi�ii este deductibil�, fiind aferent� 
opera�iunilor taxabile. 

 
Având în vedere c� din totalul sumei de ..............., reprezentând TVA 

stabilit� suplimentar în sarcina societ��ii �i considerat� de organele de incpec�ie 
fiscal� ca fiind aferent� unor consumabile care nu sunt destinate opera�iunilor 
taxabile ale societ��ii, dar f�r� a preciza care sunt motivele care au dus la aceast� 
constatare �i �inând cont de faptul c� o parte din aceast� sum� reprezint� TVA 
aferent� achizi�iilor de salopete, m�nu�i, geci, c�ciuli, iar aceste bunuri conform 
prevederilor legale invocate mai sus sunt destinate asigur�rii condi�iilor de securitate 
�i s�n�tate în munc� �i pentru prevenirea accidentelor de munc� �i a bolilor 
profesionale, cheltuieli care din punct de vedere fiscal sunt deductibile, rezult� c� 
DGFP Suceava, prin organele sale de solu�ionare, nu se poate pronun�a asupra 
legalit��ii stabilirii în sarcina societ��ii a TVA în sum� de ..............., drept pentru care 
urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. ..............., emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..............., cu 
privire la suma de ..............., reprezentând TVA, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
prezentei decizii, la reanalizarea TVA �i s� emit� noi acte administrative fiscale care 
vor avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
3. Referitor la suma de ..............., reprezentând major�ri de întârziere 

aferente TVA, stabilite prin Decizia de impunere nr. ..............., emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub 
nr. ..............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGFP Suceava prin organele 
sale de solu�ionare a contesta�iilor se poate pronun�a cu privire la legalitatea 
stabilirii în sarcina ............... a acestei sume, în condi�iile în care pentru debitul 
care a generat major�rile de întârziere decizia de impunere a fost desfiin�at�. 
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În fapt, pentru neachitarea în termenele legale a TVA stabilit� suplimentar, 

s-au calculat major�ri de întârziere aferente TVA, pentru perioada 25.02.2010 – 
09.04.2010 în sum� total� de ................ 

Prin prezenta decizie s-a desfiin�at decizia de impunere cu privire la TVA în 
sum� de ..............., stabilit� suplimentar în sarcina societ��ii. 

 
În drept, cu privire la major�rile de întârziere, sunt aplicabile prevederile: 
 

• art. 119 �i art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz�: 

 
ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 
[...] 
(3) Major�rile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi apar�ine 

crean�a principal�. 
(4) Major�rile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 

condi�iile aprobate prin ordin al ministrului economiei �i finan�elor, cu excep�ia 
situa�iei prev�zute la art. 142 alin. (6)”. 

 
ART. 120 
“Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� 
la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

[…] 
 (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
Din aceste texte de lege se în�elege c� se datoreaz� major�ri de întârziere 

pentru obliga�iile de plat� care nu au fost achitate la scaden��. 
 
De asemenea, având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al 

major�rilor de întârziere, iar pentru sumele care au generat aceste major�ri, 
contesta�ia a fost desfiin�at�, potrivit prevederilor legale mai sus citate, precum �i 
principiului de drept „accesorium sequitur principale” – accesoriul urmeaz� 
principalul, urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere nr. ..............., emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. 
............... �i pentru major�rile de întârziere în cuantum de ............... aferente TVA. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 21, art. 145 alin. 2 lit. a, art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind 
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Codul fiscal, cum modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada 
supus� verific�rii, pct. 22 �i pct. 25, pct. 54 din Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, se aduc complet�ri privind aplicarea prevederilor art. 21 alin. 1 �i alin. 2 
lit. b, art. 149, prevederilor art. 119, art. 120, art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 102.5 din Normele metodologice 
de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, pct. 12.7 din 
Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, art. 2 din Legea Nr. 114 din 11 octombrie 1996, 
Republicat�, privind Legea locuin�ei, art. 29 din Hot�rârea Nr. 1275 din  7 decembrie 
2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuin�ei nr. 114/1996, art. 6, art. 7, art. 13 din Legea Nr. 319 din 
14 iulie 2006 privind Legea securit��ii �i s�n�t��ii în munc�, coroborate cu 
prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

                                   
 
 

DECIDE: 
 
 
 
 
1. Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..............., emis� de Activitatea 
de Inspec�ie fiscal�, înregistrat� la Activitatea de control fiscal sub nr. ..............., 
privind suma contestat� de ..............., reprezentând: 

 
•   ............... – TVA; 
•     ............... – major�ri de întârziere TVA, 

urmând ca organele fiscale, printr-o alt� echip� decât cea care a încheiat decizia 
contestat�, s� reanalizeze situa�ia de fapt strict pentru acelea�i obliga�ii bugetare �i 
pentru aceea�i perioad� supus� controlului prin actul administrativ fiscal desfiin�at, în 
func�ie de cele precizate prin prezenta decizie. 

 
Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 

prezentei, de c�tre o alt� echip� decât cea care a emis decizia de impunere contestat� 
�i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
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Tema: TVA-ajustarea taxei pe valoarea ad�ugat� dedus� pentru un bun mobil 
pus in functiune in…………. 
Art. 149 Cod fiscal 
 
Tema: TVA-dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugat� aferent� 
achizi�iilor destinate realiz�rii de opera�iuni taxabile 
Art. 145 cod fiscal 
 
Tema: accesorii- 
Aferente unor debite neachitate in termen 
Art. 115., 120 OG 92/2003 


